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NIEUWS 

   

Onderhandelingen: kleine stappen worden 

gezet maar er is nog een lange weg te gaan  

 

Koen Becking (Tilburg University) en Gerard Meijer 

(Radboud Universiteit Nijmegen) en de directeuren van de 

Nederlandse universiteitsbibliotheken onderhandelen 

momenteel met de uitgevers over abonnementsgelden 

voor wetenschappelijke tijdschriften. Universiteiten willen 

de afspraken over de abonnementen alleen verlengen 

onder de voorwaarde dat uitgevers bereid zijn stappen te 

zetten om open access dichterbij te brengen. De 

onderhandelingen lopen per uitgever als volgt:  

 

Elsevier: geen onderhandelingen 

De onderhandelingen met Elsevier liggen stil. Elsevier wil 

alleen stappen maken richting open access wanneer de 

universiteiten daar dubbel voor betalen. Universiteiten 

moeten dan zowel voor het lezen als voor het publiceren 

betalen, dat budget is er niet. 

 

Springer: internationaal voorbeeld 

De afspraken die de Nederlandse universiteiten met 

Springer hebben gemaakt, lijken een inspiratie te 

vormen voor andere landen. We krijgen veel vragen uit 

het buitenland over de details van deze afspraken. 

 

Wiley: voorzichtige eerste stap 

Wiley heeft heel recent een nieuw voorstel naar het 

onderhandelingsteam gestuurd. Wiley gaat in op het 

voorkomen van extra betaling voor een open access 

publicatie in een tijdschrift die ook in abonnement is. 

Dat  lijkt een eerste voorzichtige stap naar open access, 

maar de vraag is of dat genoeg is. Het voorstel wordt nu 

zorgvuldig bestudeerd.     

 

Oxford University Press: nieuw voorstel 

Ook OUP heeft een nieuw voorstel naar de 

onderhandelaars gestuurd. Daarin worden echter 

nauwelijks stappen gezet naar open access. Het 

onderhandelaarsteam bestudeert het voorstel op dit 

moment.  

 

Sage: kleine stap 

Ook van Sage ligt er een voorstel. Dat voorstel gaat 

echter nog niet ver genoeg, er wordt verder 

onderhandeld.   

 

Open access in de media 

 

Opvallend in de media waren afgelopen 

periode de vier filmpjes die de 

Universiteit van Tromsø in Noorwegen 

heeft gepubliceerd over open access. De 

filmpjes roepen de wetenschappers en 

studenten op om hun werk open access te 

publiceren. 

 

In de Tweede Kamer is er een 

amendement aangenomen van Joost 

Taverne (VVD). Met dit amendement 

wordt in de auteurswet geregeld dat een 

auteur het recht heeft om zijn werk open 

access te publiceren. In de tekst wordt 

gesproken over ‘een redelijke termijn’, de 

praktijk moet uitwijzen hoe dat 

geïnterpreteerd wordt. De VSNU probeert 

er met de onderhandelingen voor te 

zorgen dat werk zoveel mogelijk direct 

toegankelijk wordt bij publicatie.  

  

Bekend met Twitter? Volg en discussieer 

mee over #openaccess 

 

Open access geeft oude 

rechten terug  
 

Met open access willen we de rechten die 

we in het papieren tijdperk hadden, 

terugkrijgen. Door de digitale 

ontwikkelingen is, paradoxaal genoeg, de 

toegang tot wetenschappelijke publicaties 

afgenomen. Dat moet worden 

teruggedraaid, niet alleen in het belang 

van de wetenschap maar in het belang 

van de samenleving. 

 

Sijbolt Noorda, boegbeeld open access  
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Elke uitgever is in een andere fase van onderhandelen. 

Op 20 maart worden de resultaten tot nu toe aan het 

Algemeen Bestuur van de VSNU voorgelegd en wordt de 

verder te volgen koers bepaald. 

  

400.000 open access publicaties in NARCIS 

NARCIS, hét nationale platform voor wetenschappelijke 

Open Access publicaties, heeft een nieuwe mijlpaal 

bereikt: er zijn nu 400.000 open access publicaties 

toegankelijk, waarvan 66.000 proefschriften en 165.000 

artikelen. Lees het hele artikel hier. 

  

Internationale ontwikkelingen 

De Zweedse Wetenschapsraad heeft op verzoek van de 

Zweedse overheid een rapport uitgebracht waarin 

richtlijnen staan voor vrij toegankelijke 

wetenschappelijke publicaties. Het advies van de 

Wetenschapsraad leest u hier. 

  

In 2010 publiceerde de Universiteit van Southampton 

een onderzoek naar het effect van open access op het 

aantal citaties per publicatie. SPARC Europe heeft deze 

review studie bijgewerkt. 

  
  

 

Wetenschapper, laat van u 

horen! 

 

Op universiteiten, bij uitgevers, via Twitter, 

op verschillende discussiefora en tijdens 

symposia zijn er discussies over open access 

gaande. 

 

Wij nodigen met name wetenschappers uit 

om hun geluid over open access te laten 

horen. 

 

Desgewenst kunt u gebruik maken van 

onderstaande achtergrondinformatie.  

 
  

 

 

ACHTERGRONDINFORMATIE 

 
Op 10 maart heeft de Universiteit Eindhoven een 
congres over open access georganiseerd met als 
titel: ‘opening up your research & results’. 
Tijdens het congres stelden de wetenschappers 
veel vragen over de afspraken die met Springer 
zijn gemaakt. Gelukkig was Springer zelf 
aanwezig en kon de vragen beantwoorden. 
Daarnaast heeft NWO een presentatie gegeven 

over de richtlijnen die NWO aan het opstellen is 
op het gebied van open access. Ook over die 
richtlijnen voor funding hebben de 
wetenschappers veel vragen. In de komende 
nieuwsbrieven wordt daar meer aandacht aan 
besteed. 
 
Veelgestelde vragen Open access 
Factsheet Open access 
 
Relevante evenementen: 
 

20-21 april 2015: annual CRIStin spring 
conference – Oslo, Noorwegen 
 
11-12 mei 2015: ICOA 2015: XIII 
International Conference on Open Access – 
Montreal, Canada 
 
18-22 mei 2015: EGI Conference – Lissabon, 
Portugal 
 
17-19 juni 2015: CERN workshop on 

Innovations in Scholarly Communication (OAI9), 
Geneve, Zwitserland 
 
24-26 juni 2015: LIBER Congres, ‘Towards 
Open Science, Londen, Verenigd Koninkijk. 

 

 

Colofon 

De nieuwsbrief open access is een uitgave 

van de VSNU, in samenwerking met de 

Nederlandse universiteitsbibliotheken en de 

Koninklijke Bibliotheek UKB. Deze 

nieuwsbrief is bedoeld voor iedereen die 

geïnteresseerd is in open access, waaronder 

wetenschappers, universiteitsbestuurders, 

bibliotheekmedewerkers, kennispartners, 

politici en media. 

 

Tips of suggesties? 

Mail naar openaccess@vsnu.nl. 

 

Aan- en afmelden 

Aanmelden kan via dit formulier. 

Afmelden kan via de link 'unsubscribe' in de 

footer of stuur een mail naar 

openaccess@vsnu.nl. 
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15-21 augustus 2015: IFLA World Library and 
Information Congres – Kaapstad, Zuid Afrika 
 

 
www.vsnu.nl/openaccess 
www.openaccess.nl 
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